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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

 Pada bagian ini akan diuraikan mengenai statistik deksriptif dari penelitian ini, 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. 

 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah (2019)  

  Kepemilikan institusional diukur menggunakan prosentase kepemilikan 

saham institusional. Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-rata 

kepemikan institusional sebesar 36.93% dengan nilai minimum sebesar 0%, salah 

satu perusahaan yang tidak memiliki saham institusional adalah PT. Asuransi 

Bina Dana Arta Tbk pada tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 98.67% 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kep_Inst 1959 0.00 98.67 36.93 31.39 

Kom_Aud 1959 0.00 8.00 3.08 0.53 

Kual_Aud 1959 0.00 1.00 0.38 0.48 

Kom_Rem 1959 0.00 1.00 0.48 0.49 

Profit 1959 -9.11 0.76 0.03 0.24 

Lev 1959 -8.99 94.10 1.89 3.88 

Size 1959 22.35 34.66 28.64 1.82 

Man_Kunci 1959 0.00 1.00 0.84 0.37 

Valid N 

(listwise) 
1959     



42 

 

dimiliki oleh PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk pada tahun 2015 , dan standar 

deviasi sebesar 31,39. Hal ini menunjukkan dari 1959 perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini rata-rata dimiliki kepemilikan pihak luar 36.93%.  

  Variabel komite audit diukur menggunakan jumlah anggota komite audit 

suatu perusahaan. Nilai minimum komite audit adalah 0, salah satu perusahaan 

yang tidak memiliki anggota komite audit adalah PT. Logindo Samudra Makmur 

Tbk tahun 2013. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 8, salah satunya dimiliki 

oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2013, dengan rata-rata 3.08 dan 

standar deviasi 0.53. Artinya rata-rata perusahaan sampel pada penelitian ini rata-

rata memiliki anggota komite audit 3 orang dan ini telah sesuai dengan peraturan 

Bapepam.  

  Variabel kualitas audit memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1 karena 

dummy variabel dengan rata-rata atau mean sebesar 0.38 dan standar deviasi 

sebesar 0.48. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini rata-

rata diaudit oleh KAP Non Big Four. 

  Variabel komite remunerasi memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1 

karena menggunakan dummy variabel, dengan  rata-rata sebesar 0.48 serta standar 

deviasi sebesar 0.49. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini 

rata-rata tidak memiliki komite remunerasi. 

  Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar -9.11 yang dimiliki 

oleh PT Global Teleshop Tbk tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 0.76 yang 

dimiliki oleh PT Intanwijaya Internasional Tbk tahun 2013. Variabel ini memiliki 

rata-rata 0.03 dan standar deviasi 0.24, artinya  perusahaan yang menjadi sampel 
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pada penelitian ini rata-rata memiliki perbandingan antara laba bersih dengan total 

aset sebesar 3%. 

  Variabel leverage memiliki nilai minimum sebesar -8.99 yang dimiliki 

oleh PT ICTSI Jasa Prima Tbk pada tahun 2013 dan nilai maksimum 94.10 yang 

dimiliki oleh PT SLJ Global Tbk pada tahun 2017. Variabel ini memiliki rata-rata 

sebesar 1.89 serta standar deviasi sebesar 3.88. Artinya perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini rata-rata perbandingan antara total hutang dengan total 

ekuitasnya 1.89 kali. 

  Variabel size nilai minimumnya 22.35 yang dimiliki oleh PT Rimo Catur 

Lestari Tbk pada tahun 2013 dan nilai maksimum sebesar 34.66 yang dimiliki 

oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2017. Variabel ini memiliki rata-

rata sebesar 28.63 serta standar deviasi 1.82. Artinya perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini rata-rata logaritma total aset 28.63. 

  Variabel manajemen kunci memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1 

karena menggunakan dummy variabel.  Nilai meannya sebesar 0.84 dengan 

standar deviasi 0.37. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini 

sebagian besar mengungkapkan manajemen kunci. 

4.2. Pengujian Model Fit 

Model mampu memprediksi nilai observasinya dan dapat dikatakan model 

dapat diterima jika nilai hosmer dan lemeshow’s goodness of fit test > 0,05. 

Tampilan output spss menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik hosmer dan 

lemeshow’s goodness of fit sebesar 8,185 dengan probabilitas signifikansi 0,416 
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yang nilainya lebih besar daripada  (0,05) dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model fit. 

Tabel 4.2.Hosmer Dan Lemeshow’s Goodness Of Fit Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8,185 8 ,416 

 

Untuk memperjelas gambaran penjelasan ketepatan model regresi logistic 

dapat dilihat pada tabel klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 4.2.1 Tabel Klasifikasi 

 

Observed 

Predicted 

 Man_Kunci Percentage 

Correct  ,00 1,00 

Step 1 Man_Kunc

i 

,00 5 311 1,6 

1,00 0 1643 100,0 

Overall Percentage   84,1 

a. The cut value is ,500 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah (2019) 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1643 perusahaan yang melakukan 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan sebanyak 

1643 perusahaan yang dapat diprediksi mengungkapkan kompensasi manajemen 

kunci di laporan keuangan (100% tepat). Sedangkan dari 316 perusahaan yang 
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tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, ada 

311 yang dapat diprediksi secara tepat tidak mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan (1.6%). Secara keseluruhan 84.1% 

ketepatan prediksinya. Tingginya persentase ketepatan tabel klasifikasi tersebut 

mendukung tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap data hasil prediksi 

dan data observasinya yang menunjukkan sebagai model regresi yang baik. 

 

4.3. Uji Kelayakan Keseluruhan Model 

Langkah selanjutnya adalah menilai model fit dengan menggunakan -2log 

likehood.  Berikut ini adalah hasilnya: 

 

Tabel 4.3. Tabel Iteration History -2 Log Likehood 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Step 1 1 1689,700 

2 1637,677 

3 1635,048 

4 1635,036 

5 1635,036 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

Menilai model fit dapat dilihat dari nilai statistik -2LogL yaitu tanpa 

variabel hanya konstanta saja sebesar  1731,092  setelah dimasukkannya 1 

variabel baru maka nilai -2LogL turun menjadi 1689,700 dan setelah semua 

variabel dimasukkan menjadi 1635,036. Hal ini berarti penambahan variabel 

independen dapat digunakan karena adanya penurunan.  
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4.4. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.4. Nagelkerke R Square  

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 1635,036a ,048 ,082 

a. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 

      Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

Untuk mengetahui besarnya variasi prediksi dari variable independen 

terhadap dependen dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Hal ini berarti 

diketahui bahwa dengan ukuran Nagelkerke R Square diperoleh 8.2% variasi 

ketepatan waktu dapat diprediksi dari variabel independen. 

4.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan dengan 

menggunakan alat analisis regresi logistik. Hasil pengujian regresi logistik 

tersebut dapat terlihat sebagai berikut : 

 Tabel 4. 5. Hasil Pengujian Hipotesis  

 B S.E. Wald Sig. Sig./2 
Keterangan 

Step 1a Kep_Inst 0,001 0,002 0,066 0,797 0.3985 Ditolak 

Kom_Aud 0,395 0,143 7,684 0,006 0.003 Diterima 

Kual_Aud 0,453 0,149 9,280 0,002 0.001 Diterima 

Kom_Rem 0,672 0,138 23,862 0,000 0.000 Diterima 

Profit -0,002 0,250 0,000 0,995 0.4975 Ditolak 

Lev -0,019 0,014 1,858 0,173 0.0865 Ditolak 

Size 0,145 0,040 13,173 0,000 0.000 Diterima 

Constant -4,077 1,152 12,530 0,000 0.0005  
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Hasil pengujian regresi dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 

laporan keuangan. Nilai p-value sebesar 0,797/2 = 0,3985 lebih besar dari 5% 

sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan 

keuangan. 

Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan 

keuangan. Nilai p-value sebesar 0,006/2= 0,003 lebih kecil dari 5% dan H2 

diterima dengan koefisien beta positif. Hal ini menunjukkan ukuran komite audit 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 

laporan keuangan. 

Hipotesis 3 

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah kualitas audit berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Nilai 

p-value sebesar 0,002/2= 0,001 lebih kecil dari 5% dan H3 diterima dengan 

koefisien beta positif. Hal ini menunjukkan  kualitas audit berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.. 
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Hipotesis 4 

Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah komite remunerasi berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan 

keuangan.. Nilai p-value sebesar 0,000 /2= 0,000 lebih kecil dari 5% dan H4 

diterima dengan koefisien beta positif. Hal ini menunjukkan  komite remunerasi 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 

laporan keuangan. 

4. 6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,797/2 = 

0,3985 lebih besar 5% dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci di laporan keuangan.  

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu 

perusahaan oleh institusi baik yang bergerak dalam bidang keuangan atau 

nonkeuangan atau badan hukum lain. Kepemilikan saham institusional umumnya 

mampu mengurangi masalah agensi di dalam perusahaan. Gedajlovic (2003) dan 

Thomsen et al (2000) mengungkapkan bahwa pengendalian perusahaan tidak 

hanya terkait pada konsentrasi kepemilikan melainkan juga terkait dengan 

identitas pemegang saham (Gedajlovic dan Shapiro, 2003). 
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Hasil Regresi Kepemilikan Institusional  di bawah 50% 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Kep_Inst -,031 ,014 5,021 1 ,052 ,969 

Constant 1,837 ,120 232,421 1 ,000 6,276 

a. Variable(s) entered on step 1: Kep_Inst. 

 

Hasil Regresi Kepemilikan Institusional  di atas 50% 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Kep_Inst -,009 ,008 1,253 1 ,263 ,991 

Constant 2,305 ,561 16,881 1 ,000 10,028 

a. Variable(s) entered on step 1: Kep_Inst. 

 

Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional suatu 

perusahaan bukan merupakan penentu pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci karena setelah dilakukan pembagian kepemilikan institusional diatas 50% 

dan dibawah 50% diperoleh hasil bahwa arah koefisien beta sama-sama negatif 

dan nilai signifikansinya diatas 0.05 maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan 

signifikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengharuskan 

perusahaan untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci secara rinci 

sehingga pihak kepemilikan institusional tidak bisa mengharuskan perusahaan 

untuk melaporkan kompensasi manajemen kunci.  

Alasan di tolak lainnya adalah apabila kepemilikan institusional berupa 

investasi jangka panjang maka pengawasan terhadap perusahaan cenderung lebih 

tinggi sehingga akan berdampak pada pengungkapan kompensasi. Sedangkan 

untuk investasi secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
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kompensasi manajemen kunci. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan Rahma (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

 

4.4.2. Pengaruh Ukuran komite audit terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di Laporan Keuangan 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,006/2= 

0,003 lebih kecil dari 5% dan H2 diterima dengan koefisien beta positif. Hal ini 

menunjukkan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

Secara umum, komite audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris 

dalam mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit 

internal dan eksternal di dalam perusahaan (Utama, 2004). Dan karenanya untuk 

mempertahankan independensi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan 

Keuangan (BAPEPAM-LK) (2004) mengeluarkan Peraturan No. IX.I.5 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyebutkan 

bahwa komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal 

dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau perusahaan publik. 

Tujuan umum dari pembentukan komite audit, antara lain untuk mengembangkan 

kualitas pelaporan keuangan, memastikan bahwa direksi membuat keputusan 

berdasarkan kebijakan, praktik dan pengungkapan akuntansi, menelaah ruang 

lingkup dan hasil dari audit internal dan eksternal, dan mengawasi proses 

pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011). Oleh karena itu, dengan keberadaan 
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komite audit dalam suatu perusahaan akan memastikan bahwa manajemen akan 

bertindak sesuai dengan kerangka peraturan sehingga akan mengurangi konflik 

keagenan dalam perusahaan, dan membantu manajemen untuk menghasilkan 

suatu Laporan Keuangan yang berkualitas.  

Hasil ini didukung  penelitian yang dilakukan  oleh Conyon dan He (2011) 

membuktikan bahwa pengungkapan kompensasi manajemen kunci merupakan 

salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi 

pemegang saham, karena dapat merepresentasikan kinerja perusahaan. Hal 

tersebut dikarenakan kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen kunci 

didasarkan atas pencapaian kinerja oleh manajemen kunci tersebut dalam 

memenuhi target perusahaan.  

Hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan  oleh Diyanti (2010) 

membuktikan bahwa jumlah komite audit yang semakin banyak akan menjadi 

suatu mekanisme pengawasan yang baik dalam meningkatkan kualitas dan 

transparansi informasi yang disajikan di laporan keuangan.  

Semakin banyak ukuran komite audit berarti monitoring semakin baik dan 

hal ini mendorong pihak manajemen untuk semakin dalam pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. Informasi tentang pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci dianggap hal penting karena informasi tersebut dibutuhkan bagi 

pihak investor untuk menilai apakah perusahaan tersebut telah dikelola dengan 

baik. 
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4.4.3. Pengaruh Kualitas audit terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di Laporan Keuangan 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,002/2= 

0,001 lebih kecil dari 5% dan H3 diterima dengan koefisien beta positif. Hal ini 

menunjukkan  kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.. 

Penelitian Basset et al. (2007) menyebutkan bahwa semakin baik kualitas 

audit suatu perusahaan, maka informasi keuangan yang diungkapkan juga akan 

semakin baik. Pengukuran kualitas audit ditentukan melalui ukuran KAP yang 

mengaudit perusahaan tersebut. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar (KAP 

Big 4) diharapkan dapat mengungkapkan informasi keuangan dengan lebih baik 

karena KAP Big 4 memiliki insentif untuk melindungi reputasi KAP-nya sehingga 

dapat lebih transparan dan mendorong pengungkapan di laporan keuangan 

(Bassett et al. 2007; DeAngelo 1981; Nielson dan Percy 2004; Wang dan Chen 

2004).  

Hasil ini didukung  penelitian yang dilakukan  oleh Farahmita (2012) yang 

menyatakan bahwa  pengaruh positif kualitas audit yang diukur dengan ukuran 

KAP terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

Hasil ini juga didukung  penelitian yang dilakukan  oleh Akmyga dan Mita (2015) 

menyatakan bahwa ada pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan.  

  Apabila kualitas audit suatu perusahaan semakin baik, maka informasi 

keuangan yang diungkapkan juga akan semakin baik dan pengukuran dari kualitas 
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audit dapat ditentukan melalui ukuran suatu KAP yang telah diberi wewenang 

untuk melakukan audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang diaudit oleh 

KAP besar (KAP Big 4) diharapkan dapat mengungkapkan informasi keuangan 

dengan lebih baik karena KAP Big 4 memiliki insentif untuk melindungi reputasi 

KAP-nya sehingga dapat lebih transparan dan mendorong pengungkapan 

manajemen kunci di laporan keuangan. Jadi semakin tinggi kualitas audit akan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

 

4.4.4. Pengaruh Komite remunerasi terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,000 /2= 

0,000 lebih kecil dari 5% dan H4 diterima dengan koefisien beta positif. Hal ini 

menunjukkan  komite remunerasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan 

Komite remunerasi dibentuk untuk memastikan bahwa pengaturan 

remunerasi mendukung tujuan strategis sebuah bisnis dan memungkinkan 

perektrutan, motivasi dan retensi para eksekutif senior dan juga mematuhi 

persyaratan peraturan. Komite remunerasi seharusnya mendelegasikan tanggung 

jawab untuk menetapkan remunerasi bagi semua direktur eksekutif dan ketua, 

termasuk hak pensiun dan pembayaran kompensasi. Komite ini juga 

merekomendasikan dan memantau tingkat dan struktur remunerasi bagi 

manajemen. 
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 Hasil ini didukung  penelitian yang dilakukan  oleh Taylor (2008) 

menyatakan bahwa komite remunerasi berpengaruh terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Semakin banyak jumlah 

komite remunerasi berarti semakin baik sistem pengendalian internal dan 

implementasi good corporate governance dan hal ini akan berdampak pada 

peningkatan pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  

Semakin banyak jumlah anggota komite remunerasi maka menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki implementasi tata kelola yang baik sehingga proses 

internal kontrol semakin baik pula termasuk dalam mengungkapkan informasi 

mengenai kompensasi manajemen kunci. Informasi  tentang pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci dianggap hal penting karena informasi tersebut 

dibutuhkan bagi pihak investor untuk menilai pakah perusahaan tersebut telah 

dikelola dengan baik. Hal ini juga dapat diketahui bahwa dengan adanya proses 

internal yang baik akan berdampak pada semakin patuhnya pihak manajemen 

perusahaan dalam mengungkapkan semakin tingginya pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci pada laporan keuangan. 

4.4.5. Variabel Kontrol 

4.4.5.1.Profitabilitas 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai p-value profitabilitas sebesar 

0,995/2= 0,4975 lebih besar dari 5% dan hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci di laporan keuangan. Perusahaan pada penelitian ini yang memiliki rasio 

profitabilitas rendah cenderung mengungkapkan kompensasi manajemen kunci 
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seperti PT Global Teleshop Tbk yang memiliki profitabilitas -9,11 pada tahun 

2015. Sedangkan perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas tinggi cenderung 

tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci seperti PT Pembangunan 

Graha Lestari Indah Tbk yang memiliki profitabilitas 0,41 pada tahun 2015. Hasil 

ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Anisa (2011) yang menyatakan 

bahwa profotabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan. 

4.4.5.2.Leverage 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai p-value leverage sebesar 

0,173 /2= 0,0865 lebih besar dari 5% dan hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci 

di laporan keuangan. Perusahaan pada penelitian ini yang memiliki rasio leverage 

relatif rendah akan mengungkapkan kompensasi manajemen kunci seperti PT 

Akbar Indo Makmur Stimec Tbk yang memiliki leverage 0,019 pada tahun 2013. 

Sedangkan perusahan yang memiliki leverage relatif tinggi tidak mengungkapkan 

kompensasi manajemen kunci seperti pada PT Trada Maritime Tbk yang memiliki 

leverage 6,11 pada tahun 2015. Hasil ini sependapat dengan penelitian yang 

dilakukan Saputro (2016) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

4.4.5.3.Size  

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai p-value size sebesar 

0,000/2= 0,000 lebih kecil dari 5% dan hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan  

size berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 
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laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin besar total aktiva dalam suatu 

perusahaan, maka pengungkapan laporan tahunannya juga akan semakin 

meningkat. Hasil ini sesuai dengan yang diharapkan semula, yaitu perusahaan 

yang memiliki aktiva lebih besar dimungkinkan akan melakukan pengungkapan 

lebih lengkap. Alasannya adalah bahwa perusahaan yang total aktivanya lebih 

besar, lebih mungkin dijadikan jaminan pencairan kredit. Perusahaan yang 

mencari dana dari kreditur atau dari luar perusahaan tadi akan memperoleh 

pengawasan dari pihak luar perusahaan. Informasi keuangan dan non keuangan 

yang diterbitkan perusahaan dapat dijadikan sarana transformasi informasi dalam 

rangka pengawasan. Semakin banyaknya jumlah total aktiva dalam suatu 

perusahaan maka tekanan pada pihak manajemen untuk memperhatikan 

pengungkapan informasi perusahaan akan semakin besar. Hasil ini sependapat 

dengan penelitian yang dilakukan Anisa (2011) yang menyatakan bahwa size 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 

laporan keuangan. 

 


